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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Pengertian Akuntansi secara umum menurut Warren, dkk (2005;10) dalam 

buku Pengantar Akuntansi adalah sebagai berikut; 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada 

pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi 

perusahaan.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi mencatat data 

ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan 

yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan 

kebutuhan informasi mereka. 

 

2.1.1 Akuntansi Keuangan 

Pengertian Akuntansi Keuangan menurut Harahap (2004;3) dalam buku 

Teori Akuntansi adalah sebagai berikut; 

“Bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi 
tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang 
dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya 
pada suatu waktu atau periode tertentu.” 
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan 

memberikan informasi keuangan yang mencatat dan melaporkan peristiwa-

peristiwa yang terjadi secara objektif, yang disajikan dalam bentuk neraca, 
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laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan modal (statement owners 

equity), arus kas (cash flow), dan catatan berupa laporan keuangan yang berguna 

bagi stakeholders. 

 

2.1.2 Akuntansi Manajemen 

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut Mulyadi (2001;2) dalam buku 

Akuntansi Manajemen adalah sebagai berikut; 

“Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan 

keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang 

dimanfaatkan terutama oleh pemakai internal organisasi.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Manajemen 

menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang berguna bagi pihak 

internal perusahaan.  

 

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan 

Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Iskandar (2002;3) dalam 

buku Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut; 

“Suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan 
pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran 
suatu teransaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi 
keuangan.” 
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan 

memberikan informasi keuangan pemerintah. Informasi dapat digunakan oleh; 

masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang 

memberi atau berperan dalam proses donasi, dan pemerintah. 
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2.2  Akuntansi Pemerintah Daerah 

Akuntansi pemerintah daerah (termasuk di dalamnya akuntansi untuk 

lembaga–lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba lainnya), adalah 

akuntansi yang berkaitan dengan lembaga Pemerintah dan lembaga–lembaga yang 

tidak bertujuan mencari laba. 

 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah 

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Kustandi (1998,11) 

adalah sebagai berikut; 

 “Aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (public finance), 
khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh 
yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang permanen 
pada semua unit dan tingkat pemerintahan.” 

 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah 

daerah adalah pelaksanaan anggaran di bidang keuangan Negara dan segala 

pengaruh yang ditimbulkannya baik yang bersifat seketika maupun yang bersifat 

permanen pada suatu pemerintahan. 

Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan (governmental accounting) 

bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai pemerintah di semua 

unit dalam tingkat yang ada.  

Akuntansi pemerintahan daerah sering dianggap sebagai akuntansi yang 

berdiri sendiri dan tidak menyajikan posisi keuangan dan hasil operasinya saja 

seperti pada akuntansi perusahaan namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku. Adapun pengertian tujuan akuntansi pemerintahan menurut 

Partono (2000,3) sebagai berikut: 
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1. Akuntabilitas (accountability) 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2. Manajerial 

a. Perencanaan 

b. Analisis dan pengertian program 

c. Penganggaran 

d. Manajemen yang efektif pada berbagai tingkat pemerintahan 

 

2.2.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 

Karakteristik khusus dari akuntansi pemerintahan adalah menggunakan 

istilah dana (fund), sehingga sering disebut sebagai akuntansi dana sistem 

akuntansi pemerintah direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar 

dana. 

Pengertian dana dalam akuntansi pemerintahan seperti dikutip oleh Gade 

(2000,27) sebagai berikut: 

“Dana adalah saham akuntansi dan fiscal dengan seperangkap buku besar 
yang mencatat sumber-sumber keuangan lain beserta kewajiban-
kewajibannya yang berkaitan dengan sisa uang atau saldo-saldo dan 
perkiraannya yang dipisahkan dengan maksud dan melaksanakan kegiatan 
khusus atau mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-
peraturan dan pembatasan-pembatasan tertentu.” 
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana adalah sumber 

keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan serta tujuan tertentu 

sesuai dengan peraturan serta pembatasan tertentu. 
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Ada dua macam kesatuan akuntansi dana yang dapat digunakan oleh organisasi 

non profit: 

A. Dana belanja (expendable fund), yaitu perkiraan-perkiraan dari suatu fund 

yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang bersifat 

lancar. 

B. Dana yang belum dibelanjakan (non expandable fund), yaitu perkiraan-

perkiraan dari suatu fund yang digunakan untuk mencatat kegiatan-

kegiatan yang mempunyai sifat self supporting, dana usaha dan jasa 

investasi. 

Karakteristik akuntansi pemerintahan dapat dibagi menjadi 4 (empat) antara lain: 

1. Tidak berorientasi pada laba, fokusnya pada pencatatan semua transaksi 

yang berhubungan dengan pengolahan keuangan Negara sebagai dasar 

pengambilan keputusan pertanggungjawaban pengolahan keuangan negara 

(daerah). 

2. Menekankan pada segi kontrol dan pertanggungjawaban, akuntansi 

pemerintah lebih bersifat alat kontrol dan mekanisme anggaran, 

pertanggungjawaban dan tidak diperlukan pencatatan pribadi tentang 

kepemilikan (ownership) unsur kontrol ditekankan kepada masalah 

bagaimana pengolahan dana yang digunakan oleh negara/daerah dalam 

bentuk pertanggungjawaban akuntansi yang jelas sehingga tidak 

menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. 

3. Penggunaan akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan meliputi 

pencatatan anggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan. Oleh karena itu 
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akuntansi pemerintah disebut pula akuntansi anggaran. Hal ini berbeda 

dimana pencatatan anggaran dilakukan secara terpisah dan merupakan 

bagian dari akuntansi manajemen. 

4. Sistem akuntansi dana, akuntansi pemerintahan mengelola beberapa 

sumber dana untuk keperluan pembangunan agar diperoleh 

pertanggungjawaban yang fokus pada masing-masing penggunaan dana 

tersebut dengan demikian akuntansi pemerintahan dapat dipisahkan 

perkesatuan dana. 

 

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah Daerah 

Pemerintah sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam 

pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang 

berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah. 

Prinsip-prinsip atau standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam 

hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu dipergunakan dan juga dari 

sisi pemakaian laporan keuangan. Untuk dapat memahami model akuntansi 

pemerintahan dengan tepat, diperlukan tiga hal yang harus dipertimbangkan; 

1. Struktur Pemerintahan. 

Struktur pemerintahan daerah pada umumnya diperlukan untuk 

melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan warga negaranya pada 

pemerintah demokratis, struktur pemesanan biasanya berdasarkan sistem 

checks and balance yang dilakukan dengan pemisahan fungsi pemerintah 
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(eksekutif, legislatif, yudikatif). Ketiga kelompak itu biasanya memiliki 

pengertian yang berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani dan 

dilindungi sebaik-baiknya. 

2. Sifat dan Sumber Daya. 

Di sektor dunia swasta terdapat hubungan langsung dimana barang atau 

jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli, di sektor 

pemerintahan hal ini disebut tidak ada. Kita sangat sulit mengidentifikasi 

hubungan antara pajak yang harus diterima. Sebagai individu tidak akan 

menerima sejumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah pajak yang 

dibayar. 

3. Proses Politik Memegang Peranan Penting. 

Di dalam Negara demokrasi dimana rakyat melalui wakil-wakilnya dapat 

mempengaruhi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. 

Masyarakat meminta kepada pemerintah akan memberikan jangka waktu 

yang maksimum kepada mereka dengan jumlah pembayaran pajak yang 

minimum. Selain itu tidak seperti pada sektor swasta pemerintah harus 

menginvestasikan sejumlah dana dalam aktiva yang tidak secara langsung 

menghasilkan pendapatan seperti taman bermain, jalan, bangunan umum, 

dan lan-lain. Hal-hal tersebut di atas menjadi alasan perlunya akuntansi 

pemerintahan daerah yang terpisah dari akuntansi perusahaan.  
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2.3 Anggaran 

2.3.1   Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang 

diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 

sistematis untuk satu periode. 

 

2.3.2   Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam sidang Paripurna, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan-

peraturan daerah. 

 

2.3.3 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Siklus atau garis anggaran daerah merupakan suatu proses mulai dari tahap 

awal (perencanaan) anggaran sampai dengan tahap atau perhitungan anggaran 

yang dilakukan daerah, maka siklus anggaran dibuat menjadi berberapa tahap; 

1. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah. 

Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (RAPBD), ditandai dengan keluarnya surat edaran kepada kepala bagian 

atau unit-unit kerja agar menyusun daftar usulan kegiatan daerah (DUKDA). Dari 

daftar usulan proyek daerah (DUKDA), kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
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DUKDA/DUPDA untuk ditingkatkan dalam PRA RAPBD, penelitian 

DUKDU/DUPDA dilakukan bersama oleh tiga unsure yaitu BAPEDA, biro atau 

bagian pembangunan daerah dan biro atau bagian keuangan. Penelitian DUKDA 

dilakukan oleh biro atau bagian keuangan selanjutnya dilakukan pembahasan PRA 

RAPBD dengan permintaan anggaran lalu dibuat penyusunan RAPBD dan nota 

keuangan.  

2. Pengesahan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD 

Segera setelah DPRD menerima RAPBD, maka bersama dengan 

pemerintah daerah DPRD akan membahasnya lebih lanjut. Perlu diketahui, dalam 

melakukan pembahasan ini DPRD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak 

pengesahan RAPBD tersebut. Seandainya DPRD tidak menyetujui RAPBD yang 

diusulkan oleh pemerintah daerah, maka sesuai dengan Pasal 18 Undang Undang 

Dasar 1945, dipakai APBD sebelumnya. Sedangkan bila DPRD menyetujui 

APBD tersebut, maka akan menetapkan Rancangan Undang Undang APBD. Hal 

ini sekaligus menandai disahkannya RAPBD menjadi APBD. 

Dengan disahkannya RAPBD menjadi APBD, berarti DPRD telah 

memberi kuasa sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan 

kebijaksanaannya sebagai mana tertuang dalam APBD tersebut dengan demikian 

APBD itu telah siap untuk dilaksanakan. 
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2.4 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

2.4.1 Azas Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah didanai dari dan atas beban APBD. 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya 

dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan 

atas beban APBD provinsi. 

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang 

penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban 

APBD kabupaten/kota. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 79 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam 

bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan 

harus dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar 

hukum penganggaran. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 menyatakan sebagai berikut; 

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban 

pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

  

2.4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 81 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD (Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan 

menggunakan bahan dari renja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, 

rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 menyatakan sebagai berikut; 

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 

tahun anggaran berkenaan. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

kepala daerah. 

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 

2.4.3 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara 

2.4.3.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 83 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) 

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 

Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat antara lain; 

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

pemerintah dengan pemerintah daerah; 
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b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 

c. Teknis penyusunan APBD; dan 

d. Hal-hal khusus lainnya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 84 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari 

program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk 

setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi 

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan 

pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 

(2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan 

dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

(3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 

mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan 

pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 85 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 

(1), kepala daerah dibantu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah) yang dipimpin oleh sekertaris daerah. 

(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disampaikan oleh sekertaris daerah selaku koordinator pengelola 

keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat awal bulan Juni. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) 

disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan 

bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD 

bersama panitia anggaran DPRD. 

(3) Rancangan KUA yang talah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) selanjutnya disepakati menjadi   KUA paling lambat minggu pertama 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(4) Format KUA tercantum dalam lampiran peraturan menteri.  

 

2.4.3.2 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 87 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS 

(Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). 

(2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan sebagai berikut; 
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a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 

b. meneutukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

program. 

(3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas 

paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan. 

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD 

bersama panitia anggaran DPRD. 

(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan juli 

tahun anggaran berjalan. 

(6) Format PPAS tercantum dalam lampiran A.XI peraturan menteri ini. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 88 menyatakan sebagai berikut; 

(1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 86 ayat (3) dan pasal 87 ayat (5), masing-masing dituangkan ke 

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala 

daerah dengan pimpinan DPRD. 

(2) Dalam hal ini kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat 

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota 

kesepakatan KUA dan PPA. 
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(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota 

kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat untuk ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang. 

(4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran A.XII peraturan menteri ini. 

 

2.4.3.3 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 

ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah 

tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD 

dalam menyusun RKA-SKPD. 

(2) Rancangan edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup; 

a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana 

pendapatan dan pembiayaan; 

b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja 

SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan mominal yang 

ditetapkan;  

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 

d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait 

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi 
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dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian 

prestasi kerja; dan 

e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening 

APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar 

satuan harga. 

(3) Surat edaran kepala daerah prihal pedoman penyusunan RKA-SKFD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal 

bulan Agustus tahun anggaran berjalan.  

 

2.4.3.4 Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 

dal Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka 

pengelua jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 

penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 91 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun 

prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
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kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan 

dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan 

SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari 

kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi 

dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya 

kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 

sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program 

dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum 

diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau 

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 
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berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 

dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, 

capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, 

dan standar pelayanan minimal. 

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang 

direncanakan. 

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 

prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, 

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 94 menyatakan sebagai berikut; 

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat 

rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan 

kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan 

dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat 

informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar 

biaya, prestasi kerja yang akar dicapai dari program dan kegiatan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 95 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) 

memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, 

yang dipungut/ dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) 

memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang 

masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek 
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belanja. 

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) 

memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan 

untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan 

menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 

ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat 

nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

94 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. 

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat nama 

program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama 

kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 96 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi 
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masukan, keluaran dan hasil. 

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) 

merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula 

dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) 

merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 

diharapkan dari suatu kegiatan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 97 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-

masing SKPD. 

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga 

hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 98 menyatakan sebagai berikut; 

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam 

RKA-SKPD pada SKPKD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIII peraturan menteri ini. 

(2) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran A.XIV peraturan menteri ini. 

 

2.4.3.5 Penyiapan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 menyatakan sebagai berikut; 

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada 

PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 

(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan 

KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, 

indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, 

standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi 

program dan kegiatan antar SKPD. 

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan 

penyempurnaan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 menyatakan sebagai berikut; 

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD 
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disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan 

peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 

a. ringkasan APBD; 

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi;  

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; 

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. daftar piutang daerah; 

h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

l. daftar dana cadangan daerah; dan 
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m. daftar pinjaman daerah. 

(3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

A.XV peraturan menteri ini. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan 

lampiran yang terdiri dari: 

a. ringkasan penjabaran APBD; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek rincian 

obyek pendapatan belanja dan pembiayaan. 

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib 

memuat penjelasan sebagai berikut: 

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang 

direncanakan, tarif pungutan, harga; 

b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, 

harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; 

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber 

penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. 

(3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
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A.XVI peraturan menteri ini. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 103 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan 

kepada masyarakat. 

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenal hak 

dan kewajlban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan 

APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah. 

 

2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Sebagai mana telah disinggung sebelumnya setelah siap, bagian atau unit-

unit kerja menyerahkan DUKDA dan DUPDA-nya kepada pemerintah daerah dan 

BAPEDA, maka tugas tiap bagian atau unit-unit kerja itu selanjutnya adalah 

menunggu sampai disahkannya DUKDA dan DUPDA tersebut menjadi DIKDA 

dan DIPDA.  Pengesahan DUKDA dan DUPDA ini dilakukan oleh kepala 

pemerintahan daerah dan ketua BAPEDA setelah RUU-APBD ditetapkan menjadi 
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Undang Undang APBD jadi segera setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, 

DUKDA, dan DUPDA disahkan menjadi DIPDU dan DIPDA, Setelah itulah baru 

DIKDA dan DIPDA itu diserahkan kepada masing-masing bagian atau unit-unit 

kerja yang bersangkutan. DIKDA dan DIPDA itu selanjutnya akan diteruskan 

kepada bendaharawan yamg berkepentingan, yaitu untuk dipakai sebagai dasar 

dalam membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).  

Disamping diserahkan kepada masing-masing Departemen dan unit-unit 

kerja yang bersangkutan, sebagai mana dalam Kepres Nomer 16 Tahun 1994 

tembusan DIKDA yang telah disahkan itu juga harus diserahkan kepada; 

a. Kantor pemberdayaan dan kas daerah sebagai pihak yang akan mengeluarkan 

Surat Perintah Membayar (SPM). 

b. Badan Peneriksa Keuangan Daerah, dan 

c. Unit pengeluaran pada bagian atau unit-unit kerja yang bersangkutan 

Sedangkan tembusan DIPDA yang telah mendapat pengesahan harus 

disampaikan kepada; 

a. Kantor Pembendaharaan dan Kas Daerah 

b. Ketua BAPEDA 

c. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah 

d. Walikota atau Bupati kepala daerah tingkat II, sebagai koordinator 

pelaksanaan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan 

APBD ini diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut; Undang Undang APBD, 

keputusan kepala pemerintah daerah dalam hal ini Walikota atau Bupati pada 
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pemerintah tingkat II mengenai peraturan pelaksanaan APBD, serta DIPDA dan 

DIKDA yang telah disahkan sebagai dasar penyaluran uang-uang Negara dalam 

tahun yang bersangkutan. Disamping itu sesuai dengan isi Kepres Nomor 16 

Tahun 1994 dalam pelaksanaan APBN dan APBD ini juga diatur sekaligus 

mengenai hal-hal sebagai berikut; 

a. Pelaksanaan pemasukan penerimaan-penerimaan Negara/Daerah 

b. Pelaksanaan penyaluran pengeluaran-pengeluaran Negara/Daerah, dan 

c. Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Negara/Daerah tersebut 

Dengan diaturnya pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran 

bersama dengan pengaturan pelaksanaan APBD, berarti pelaksanaan pembukuan 

penerimaan dan pengeluaran adalah bagian integral dari pelaksanaan APBD.  

Karena yang dimaksud dengan pelaksanaan pembukuan penerimaan dan 

pengeluaran Negara tidak lain dari akuntansi pemerintah, maka dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi pemerintah disebut juga dengan akuntansi anggaran. 

 

2.5.1. Azas Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 menyatakan sebagai berikut; 

(1)  Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

pelaksanaan, urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. 

(2)  Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima 

pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan 
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berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

(3)  Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 

pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

(4)  Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas 

umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 

(5)  Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi 

untuk setiap pengeluaran belanja. 

(6)  Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk 

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 

(7)  Pengeluaran sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika 

dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan anggaran.  

(8)  Kriteria keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(9)  Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah 

untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. 

(10)  Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, 

efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
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2.5.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

2.5.2.1. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 123 menyatakan sebagai berikut; 

(1)  PKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peratura daerah tentang APBD 

ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun 

rancangan DPA-SKPD.  

(2)  Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci 

sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan 

untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap 

SKPD serta pendapat yang diperkirakan. 

(3)  Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling 

lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(4)  Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran B.I peraturan menteri ini. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 124 menyatakan sebagai berikut; 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 

dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 

ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Berdasarkan hasil verif ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
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sekretaris daerah. 

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

tanggal disahkan. 

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlgunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 125 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan 

anggaran kas SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampai-kan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan 

DPA-SKPD. 

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan 

dengan pembahasan DPA-SKPD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 126 menyatakan sebagai berikut; 

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna 

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum, 

dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 
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(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan 

arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 

keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 

setiap periode. 

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 

(4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran B.II peraturan menteri ini. 

 

2.5.2.2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan daerah 

Dalam Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 127 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum 

daerah. 

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 128 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan 

pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan 

tanggungjawabnya. 

(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 129 menyatakan sebagai berikut; 

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 

sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau 

pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 

serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 

lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 130 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 

membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian 

pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. 

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 131 menyatakan sebagai berikut; 

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat 

sebagai pendapatan daerah. 
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2.5.2.3. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah.  

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan 

oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD 

ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk 

untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifaf wajib 

yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 

(5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 

106 ayat (3) dan ayat (4). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 

45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala 

daerah. 
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(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan 

bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang 

diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penggunaannya kepada kepala daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan 

sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 134 menyatakan sebagai berikut 

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 

dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana 

alam dan atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada 

DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud 

ditetapkan. 

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga 

berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta 

menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-

kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara. 

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat atas 
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penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan penggunaan kepada 

atasan langsung dan kepala daerah. 

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga 

untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 menyatakan sebagai berikut; 

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak 

yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka 

waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 menyatakan sebagai berikut; 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang 

dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

 

2.5.3. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

2.5.3.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 137 menyatakan sebagai berikut; 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
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penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja; 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaikan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 138 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana 

dlmaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) yang telah disahkan kembali 

oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menjadi DPA 

Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. 

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan 

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun 

keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember 

tahun anggaran berjalan. 

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih 

dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: 

a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD (Surat Penyediaan 

Dana) dan/atau belum diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan 

Dana) atas kegiatan yang bersangkutan;  
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b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan 

 c.  SP2D yang belum diuangkan. 

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan 

penyelesaian pembayaran. 

(5) Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III 

peraturan menteri ini. 

 

2.5.3.2. Dana Cadangan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 139 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana 

cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD (Bendahara 

Umum Daerah). 

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah 

tentang pembentukan dana cadangan. 

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana 

cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke 

rekening kas umum daerah. 
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(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 

sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai 

pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana 

cadangan. 

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas 

persetujuan PPKD. 

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka 

dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, 

dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 140 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 

cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut 

dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan 

risiko rendah. 

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan 

penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menambah jumlah dana cadangan. 

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. deposito; 



 45

b. sertifikat bank Indonesia (SBI);  

c. surat perbendaharaan negara (SPN);  

d.  surat utang negara (SUN); dan  

e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. 

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari 

dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan 

program/ kegiatan lainnya. 

 

2.5.3.3. Investasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening 

penyertaan modal (investasi) daerah. 

(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada 

rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). 

 

2.5.3.4. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 142 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui 

rekening kas umum daerah. 

(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak 

lain. 
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(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak 

boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. 

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah 

yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi 

daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 143 menyatakan sebagai berikut; 

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan 

obligasi daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 144 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan 

kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. 

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. jumlah penerimaan pinjaman;  

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan 

c. sisa pinjaman. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 145 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau 

sebagai daerah yang telah jatuh tempo. 
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(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak 

mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat 

melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah 

perubahan APBD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 146 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 

daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 

pembahasan awal perubahan APBD. 

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 

daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 

laporan realisasi anggaran. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 147 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok 

utang dan atau obligasi daerah yang jatuh tempo. 

(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicabut pada 

rekening belanja bunga. 

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada 

rekening belanja bunga. 

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada 

rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah. 

(2) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya mengatur mengenai: 

a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah 

termasuk 

b. kebijakan pengendalian resiko; 

c. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah; 

d. penerbitan obligasi daerah; 

e. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang; 

f. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; 

g. pelunasan; dan 

h. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar 

sekunder 

i. obligasi daerah. 

(3) Penyusunan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

 

2.5.3.5. Piutang Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 menyatakan sebagai berikut; 
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(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau 

tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya 

pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang 

retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 151 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat 

diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara 

penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian 

secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur 

tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh:  

a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah); 
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b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 152 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Kepala SKPKD, melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang 

daerah. 

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi 

penagihan. 

(3) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang 

piutang daerah, register, surat penagihan piutang daerah, dan register 

surat penagihan .berulang piutang daerah tercantum dalam Lampiran 

B.IV peraturan menteri ini. 

(4) Jadwal pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran B.V peraturan 

menteri ini. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 153 menyatakan sebagai berikut; 

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang 

kepada kepala daerah. 

(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan 

dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran 

berjalan.     


